
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
Comissão de Licitação e Contratos 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Processo: Credenciamento no 002/ 2020 SEMSA 
Objeto: Credenciamento para contratação de empresa para execução dos serviços 
especializados em ANESTESIOLOGIA, de natureza continua a serem prestados aos usuários do 
SUS - Sistema Único de Saúde, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da 
semana, incluindo feriados, em regime de plantão presencial 24 (vinte e quatro) horas, sendo 
das 06 (seis) horas às 00 (zero) horas disponível para realização de procedimentos eletivos e de 
urgência/ emergência, e das 00 (zero) horas às 06 (seis) horas disponível para realização de 
procedimentos de urgência/ emergência, no Hospital Geral de Parauapebas Evaldo Benevides e 
Pronto Socorro Municipal, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 
Impugnante: CIA - CENTRO INTEGRADO DE ANESTESIOLOGIA LTDA-ME. 

1. DAS PRELIMINARES 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa CIA - CENTRO 
INTEGRADO DE ANESTESIOLOGIA LTDA-ME, com fundamento na Leis 8.666/93 e 
disposições do Edital. 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

A empresa impugnante contesta sobre o item 1.2 do certame, sobre a necessidade 
de ter mais salas cirúrgicas, como também, com relação ao tempo dispendido no 
referido escopo. 

III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

Requer a Impugnante: 

1 - A retificação do edital licitatório para, após julgamento das impugnações dirigidas 
em face ao edital publicado, adequar às normas vigentes previstas em Lei Federal; 
2 - O deferimento do adiamento da sessão de licitação para a próxima data disponível 
após o prazo condizente a ser concedido para as adequações a serem realizadas pelo 
impugnante. 

IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida 
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido 
para tal. Dessa forma, o § 2° do art. 41 da Lei 8.666/93, dispõe: 

"Art. 41, § 2° - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas 
em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 
de recurso". 
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A impugnante encaminhou em tempo hábil, sua impugnação a Comissão de 
Licitação de Parauapebas, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou 
para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares. 

Com relação ao teor da impugnação, a área técnica da Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMSA analisou, senão vejamos: 

"o Hospital Geral de Parauapebas (HGP) possui 04 (quatro) salas em atividade no centro 
cirúrgico, com previsão de expansão para ampliação de mais uma sala, sendo estas 
disponíveis para realização de procedimentos tanto ambulatoriais, quanto de urgência e 
emergência. 
Após a realização de cada procedimento, as salas passam pelo processo de limpeza e 
desinfecção, conforme as normas e protocolos exigidos, bem como todo material 
instrumental cirúrgico utilizado necessita passar pelo processo de esterilização, logo, é 
necessário um tempo de aproximadamente 1h (uma hora) para que a sala esteja em 
condições adequadas para nova utilização. 
Acerca das rotinas hospitalares, o HGP possui um escala de profissionais (médicos 
especialistas, enfermeiros, técnicos, instrumentistas, radiologistas e afins) montada para 
atendimento 24h (vinte e quatro horas) das urgências e emergências, bem disponibiliza 
mensalmente para a Central de Regulação a escala com a disponibilidade para realização 
dos procedimentos/ atendimentos ambulatoriais. 
A escala dos profissionais, bem como os plantões e sobreavisos são regulamentados pela Lei 
de Plantões n° 5.540/2013 (atualizada em janeiro de 2019) c/c com a carga horária do 
cargo/função que o profissional exerce. A referida Lei estabelece plantões de 6h ou 12h, 
podendo estes serem diurnos ou noturnos, inclusive em finais de semana e feriados, de 
acordo com a necessidade e rotina da unidade hospitalar. 
Dessa forma, a unidade hospitalar adequa a escala dos seus profissionais aos atendimentos e 
realização de procedimentos ambulatoriais conforme a demanda mensal dos pacientes, a fim 
de atender da melhor forma possível os usuários do SUS municipal, tendo optado por 
estabelecer um novo turno, com a equipe de profissionais necessária, no horário de 18h (seis 
horas) as OOh (zero horas), para estender o horário de realização dos procedimentos 
ambulatoriais e, assim, ampliar o quantitativo de pacientes atendidos e reduzir o tempo de 
espera dos usuários pela realização da cirurgia. 
Nesse sentido, incluiu-se também esse novo turno na solicitação de contratação dos 
profissionais médicos anestesiologistas, que conforme a composição de valores e plantões 
constante nos autos (cópia anexa), passarão a ser 02 (dois) médicos anestesiologistas no 
plantão 12h diurnos (06h as 18h) e mais 02 médicos anestesiologistas no plantão noturno de 
06h (18h as OOh) de segunda a sexta-feira, disponíveis para realização de procedimentos 
ambulatoriais. 
Note-se, pois, que não se trata dos mesmos profissionais que irão realizar um plantão 
ininterrupto de 18h, mas sim de dois turnos diferenciados, onde a contratada terá de 
disponibilizar profissionais diferenciados para cumprimento dos plantões em cada horário 
proposto. 
Ademais, acerca dos procedimentos ambulatoriais/eletivos, vale ressaltar que estes são 
regulados através da Central de Regulação Municipal, ou seja, são procedimentos 
previamente programados/agendados, conforme a escala das especialidades médicas e da 
equipe de profissionais necessários (enfermeiros, técnicos, instrumentistas e afins) ao tipo de 
procedimento que o paciente irá realizar, podendo, inclusive, ser reagendados para data 
mais próxima (sem prejuízo ao paciente), caso surja à necessidade de um atendimento de 
urgência/ emergência que necessite da sala e da equipe de profissionais disponível no 
mesmo período. 
Quanto aos procedimentos de urgência e emergência, estes contam com a prioridade nas 
salas cirúrgica disponíveis, em regime de 24h (vinte e quatro horas), para as intervenções de 
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forma imediata, contanto com a disponibilidade da equipe de profissionais necessários 
(enfermeiros, técnicos, instrumentistas e afins) ao tipo de procedimento que o paciente irá 
realizar, bem como a escala de médicos especialista de sobreaviso e/ou plantão, para 
acionamento imediato. 
Por todo o exposto, resta demonstrada que não há a possibilidade de todas as salas do centro 
cirúrgico da unidade hospitalar estar em funcionamento ao mesmo tempo, de forma que não 
há necessidade de ampliação do número de profissionais médicos anestesiologistas 
inicialmente solicitada. 
Quanto à carga horária a ser exercida pelos profissionais, esta foi solicitada respeitando os 
limites exigidos, de forma que os plantões não excedem 12h, devendo a contratada 
disponibilizar profissionais distintos para o cumprimento dos plantões conforme os horários 
estabelecidos em edital, no item 1.2, bem como nas obrigações, onde os 02 médicos que 
realizarão o plantão de 06h as 18h e os outros 02 médicos que realizarão o plantão de 18h as 
OOh, deverão realizar as cirurgias de urgência/ emergência que surgirem e cirurgias 
ambulatoriais, sempre que estas estiverem previamente agendadas no horário no qual 
estiverem cumprindo sua escala. 
Vale destacar que, conforme aqui mencionado anteriormente, caso surja à necessidade de 
realização de u procedimento de urgência e emergência, se houverem cirurgias 
ambulatoriais/eletivas agendadas estas poderão/serão reagendadas para que o profissional 
anestesiologista seja redirecionado para o atendimento prioritário. 
Diante dos esclarecimentos realizados, esta Secretaria mantém o quantitativo de 
profissionais solicitado, bem como da carga horária/regime de plantões estabelecido pela 
área técnica da unidade hospitalar onde irão desenvolver suas atividades e demais 
obrigações correlatas a essa questão, nos termos que constam nos autos/edital. 

Desta forma, diante do exposto e conforme trechos do relatório da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSA, citado acima e conforme doc. anexo, conclui-
se TOTALMENTE IMPROCEDENTE as alegações arguidas pela empresa CIA - 
CENTRO INTEGRADO DE ANESTESIOLOGIA LTDA-ME. 

V. DECISÃO 

Diante do exposto, esta Comissão de Licitação, decide, à luz do objeto licitado, 
em conformidade com as condições editalícias e com o ordenamento jurídico, 
Julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente impugnação interposta pela 
empresa preambularmente identificada. 

Parauapebas, 09 de Julho de 2020. 

FABIANALS SOUZ NASCIMENTO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PRESIDENTE 
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SEMSA 
Memo. n2  715/2020 - SEMSA 

Parauapebas, 08 de Julho de 2020. 

Ao Senhor 

Keniston de Jesus Rego Braga 

Secretario Municipal de Fazenda 

A/C: Fabiana de Souza Nascimento 

Coordenadora da Comissão Permanente de Licitação - SEFAZ 

Assunto: pedido de impugnação da empresa CIA - CENTRO INTEGRADO DE ANESTESIOLOGIA 

LTDA - ME. 	 QCQ&-Q S&— >— Oci 
Ref. Credenciamento n2  002/2020-SEMSA. 

Senhor Secretário, 

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao pedido de impugnação realizado pela 

empresa CIA - CENTRO INTEGRADO DE ANESTESIOLOGIA LTDA - ME, quanto ao item 1.2 do edital, 

referentes ao Credenciarnento n 2  002/2020-SEMSA, cujo objeto é: credenciamento de pessoa (s) 

jurídica (s) de direito privado para execução de serviços especializados em ANESTESIOLOGIA, de 

natureza contínua, a serem prestados aos usuários do SUS, durante os 07 (sete) dias da semana, 

incluindo feriados, em regime de Plantão Presencial 24 (vinte e quatro) horas, sendo das 06 

LseLsL às 00 (zero) horas disponível para realização de procedimentos eletivos e de 

urgência/emergência e das 00 (zero) às 06 (seis)  horas disponível para realização de 

procedimentosde urgência/ emergência, no Hospital Geral de Parauapebas Evaldo Benevides e 

Pronto Socorro Municipal, por um período de 12 (doze) meses, esclarecemos que em relação ao 

quantitativo de salas cirúrgicas, de profissionais médicos anestesiologistas solicitados e da carga 

horária de atendimento destes: 

O Hospital Geral de Parauapebas (HGP) possui 04 (quatro) salas em atividade no centro cirúrgico, 

com previsão de expansão para ampliação de mais uma sala, sendo estas disponíveis para 

realização de procedimentos tanto ambulatoriais, quanto de urgência e emergência. 

Após a realização de cada procedimento, as salas passam pelo processo de limpeza e desinfecção, 

conforme as normas e protocolos exigidos, bem como todo material instrumental cirúrgico 

utilizado necessita passar pelo processo de esterilização, logo, é necessário um tempo de 

aproximadamente 1h (uma hora) para que a sala esteja em condições adequadas para nova 

utilização. 

j 	
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Acerca das rotinas hospitalares, o HGP possui um escala de profissionais (médicos especialistas, 

enfermeiros, técnicos, instrumentistas, radiologistas e afins) montada para atendimento 24h 

(vinte e quatro horas) das urgências e emergências, bem disponibiliza mensalmente para a Central 

de Regulação a escala com a disponibilidade para realização dos procedimentos/atendimetnos 

ambulatoriais. 

A escala dos profissionais, bem como os plantões e sobreavisos são regulamentados pela Lei de 

Plantões n2  5.540/2013 (atualizada em janeiro de 2019) c/c com a carga horária do cargo/função 

que o profissional exerce. A referida Lei estabelece plantões de 6h ou 12h, podendo estes serem 

diurnos ou noturnos, inclusive em finais de semana e feriados, de acordo com a necessidade e 

rotina da unidade hospitalar. 

Dessa forma, a unidade hospitalar adequa a escala dos seus profissionais aos atendimentos e 

realização de procedimentos ambulatoriais conforme a demanda mensal dos pacientes, a fim de 

atender da melhor forma possível os usuários do SUS municipal, tendo optado por estabelecer um 

novo turno, com a equipe de profissionais necessária, no horário de 18h (seis horas) as OOh (zero 

horas), para estender o horário de realização dos procedimentos ambulatoriais e, assim, ampliar o 

quantitativo de pacientes atendidos e reduzir o tempo de espera dos usuários pela realização da 

cirurgia. 

Nesse sentido, incluiu-se também esse novo turno na solicitação de contratação dos profissionais 

médicos anestesiologistas, que conforme a composição de valores e plantões constante nos autos 

(cópia anexa), passarão a ser 02 (dois) médicos anestesiologistas no plantão 12h diurnos (06h as 

18h) e mais 02 médicos anestesiologistas no plantão noturno de 06h (18h as OOh) de segunda a 

sexta-feira, disponíveis para realização de procedimentos ambulatoriais. 

Note-se, pois, que não se trata dos mesmos profissionais que irão realizar um plantão ininterrupto 

de 18h, mas sim de dois turnos diferenciados, onde a contratada terá de disponibilizar 

profissionais diferenciados para cumprimento dos plantões em cada horário proposto. 

Ademais, acerca dos procedimentos ambulatoriais/eletivos, vale ressaltar que estes são regulados 

através da Central de Regulação Municipal, ou seja, são procedimentos previamente 

programados/agendados, conforme a escala das especialidades médicas e da equipe de 

profissionais necessários (enfermeiros, técnicos, instrumentistas e afins) ao tipo de procedimento 

que o paciente irá realizar, podendo, inclusive, ser reagendados para data mais próxima (sem 

prejuízo ao paciente), caso surja à necessidade de um atendimento de urgência/emergência que 

necessite da sala e da equipe de profissionais disponível no mesmo período. 

Quanto aos procedimentos de urgência e emergência, estes contam com a prioridade nas saias 

cirúrgica disponíveis, em regime de 24h (vinte e quatro horas), para as intervenções de forma 

imediata, contanto com a disponibilidade da equipe de profissionais necessários (nf rheiros, 
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técnicos, instrumentistas e afins) ao tipo de procedimento que o paciente irá realizar, bem como a 

escala de médicos especialista de sobreaviso e/ou plantão, para acionamento imediato. 

Por todo o exposto, resta demonstrada que não há a possibilidade de todas as salas do centro 

cirúrgico da unidade hospitalar estar em funcionamento ao mesmo tempo, de forma que não há 

necessidade de ampliação do número de profissionais médicos anestesiologistas inicialmente 

solicitada. 

Quanto à carga horária a ser exercida pelos profissionais, esta foi solicitada respeitando os limites 

exigidos, de forma que os plantões não excedem 12h, devendo a contratada disponibilizar 

profissionais distintos para o cumprimento dos plantões conforme os horários estabelecidos em 

edital, no item 1.2, bem como nas obrigações, onde os 02 médicos que realizarão o plantão de 06h 

as 18h e os outros 02 médicos que realizarão o plantão de 18h as OOh, deverão realizar as cirurgias 

de urgência/emergência que surgirem e cirurgias ambulatoriais, sempre que estas estiverem 

previamente agendadas no horário no qual estiverem cumprindo sua escala. 

Vale destacar que, conforme aqui mencionado anteriormente, caso surja à necessidade de 

realização de u procedimento de urgência e emergência, se houverem cirurgias 

ambulatoriais/eletivas agendadas estas poderão/serão reagendadas para que o profissional 

anestesiologista seja redirecionado para o atendimento prioritário. 

Diante dos esclarecimentos realizados, esta Secretaria mantém o quantitativo de profissionais 

solicitado, bem como da carga horária/regime de plantões estabelecido pela área técnica da 

unidade hospitalar onde irão desenvolver suas atividades e demais obrigações correlatas a essa 

questão, nos termos que constam nos autos/edital. 

Atenciosamente, 

%4or Técnico 

Hospital Geral de Parauapebas 

DLdWJ 

/retol ínic 	 IEEEEE 
HoitaGeral Parauapebas 

I'au1ode'rsoVj1a os 
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Decre N° 631/201 

\9ILBE TO 	IR ALVES LARANJEIRAS 

Secretári Municipal de Saúde 

Decreto n2  629/2019 
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